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Rehtori Tuovi Palovaara avasi tilaisuuden ja luovutti puheenvuoron minulle.
Hyvää huomenta. Minun nimeni on Pentti Ruuhonen ja paljasjalkainen rovaniemeläinen.
Tarjoan teille 120 vuoden matkan. Älkää pelätkö, minä olen tehnyt siitä jo puolet, te teette loppumatkan.
Matkaa varten on syytä pakata varusteet ja eväät. Minä aloitin pakkaamisen 1953 kevätlukukaudella aivan uudessa rakennuksessa. Kiitos hyvien opettajien, sain matkalle hyvät eväät. Opettajien iloksi ja helpotukseksi jätin koulun kuudenteen luokkaan.
Lähes välittömästi pääsin sähkölaitokselle apuasentajaksi, työura kannattaa alkaa mahdollisimman alhaalta. Sähkölaitoksissa vierähti 40 vuotta. Tampereella derivoin ja integroin sähkön olomuotoja ja valmistuin
sähköinsinööriksi.
Varsinaisen insinööriajan olin kolmessa sähkölaitoksessa, josta ajasta 28 vuotta toimitusjohtajana. Sähköenergian lisäksi perustimme turvetuotantoa, esimerkiksi Rovaniemi tekee näistä turpeista sähköä ja lämpöä, tulivoimaloitakin olin rakentamassa 9 kappaletta, joista viimeisin Suomen suurin.
Nyt kun katselen täältä ylhäältä, niin hienon rakennuksen lisäksi näen tulevaisuuden. Te kaikki opiskelijat
ja opettajat edustatte minulle tulevaisuutta. Mitähän näkee joku teistä 60 vuoden kuluttua, kun hän pitää
aamunavausta tältä samalta paikalta vuonna 2077.
Hänen maailmansa on silloin turvallisempi, terveellisempi, puhtaampi ja yhä kansainvälisempi. Silloin
tässä aulassa puhutaan 20–40 kieltä ja kaikki ymmärtävät toisiaan.
Tieteen eri osa-alueet niin tekniikka, yhteiskunta kuin lääketiede ovat kasvaneet palvelukyvyltään uusiin
saavutuksiin. Nykyiset kehitysmaat ovat tulleet tasa-arvoisemmiksi eurooppalaisten kanssa, sen on mahdollistanut lukutaidon kehittyminen erityisesti köyhempien osalta. Haastankin teidät opettamaan naiset ja
lapset lukemaan ja kirjoittamaan. Lukutaito on paras lääke kehityksen turvaamiseen ja omien oikeuksien
vaatimiseen. Samalla se on parasta rauhantyötä. Teille se luo uusia kiinnostavia työpaikkoja, varsinkin
poikkitieteellisiä töitä, mutta samalla myös jatkuvaa opiskelua uusiin asioihin.
Ilmastomuutoksen myötä nämä arktiset alueet tulevat olemaan maapallon henkireikiä monella tapaa. Säilytämme korkean sivistystason ja sen myötä voimme kehittää sekä omaa aluetta, että muita maita, joissa
ilmastomuutos on vakava uhka. Teillä on suuret mahdollisuudet edessänne.
Te tulette selviämään tulevista haasteista erinomaisesti. Selvisimmehän mekin 60 vuotta sitten opiskelumme aloittaneet. Ajatelkaa, mitä harppauksia ihmiskunta on tehnyt tänä aikana. Mekin hyppäsimme umpihankeen mäystinsuksilla ja nyt lennämme avaruusraketilla Marsiin. Teillä on tietoa käytettävissä moninkertainen määrä verrattuna menneeseen, teidän kykynne käsitellä tietoa on yhä parempi ja nopeampi, te
saatte kansainväliset yhteydet reaaliajassa. Ja kaikista tärkeintä, teillä on huippulaatuiset opettajat ohjaamassa tiedon hankintaa ja käyttöä.
Tärkeää on, että säilytätte työssänne itsenäisyyden. Se mahdollistaa kehityksen. Kannattaa aina suhtautua
epäillen suuren joukon itsestään selvyyksiin. Pitäkää mukananne Kristoffer Kolumbus, maapallo ei olekaan pannukakku.
Toivotan teille kaikille hyvää ja mielenkiintoista tulevaisuutta.
Kiitos

